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Este programa visa conferir aos participantes uma sensibilidade acrescida para a 
importância do Controlo de Gestão no sucesso das organizações modernas, num 
enquadramento caracterizado por mudança acelerada.

Será abordada a dinâmica cíclica da gestão moderna  assim como um olhar  do 
Controlo de Gestão como um dos fatores primordiais na gestão das organizações, 
pois este permite o desenvolvimento e projeção dos objetivos, bem como a aferição 
dos desvios traçados em relação às metas definidas.

Desta forma, e com um sistema de controlo sistemático, a adaptação das 
estratégias serão certamente mais coincidentes com os objetivos da organização. 

Apresentação

Identificar os 
conceitos básicos 

do controlo de 
gestão.

Aprendizagens-Chave

Executar o 
orçamento e 

realizar o controlo 
orçamental.

Implementar 
sistemas 

de controlo 
de gestão

Conteúdos Programáticos Destinatários
Empresários, Gestores, 
responsáveis de projetos e 
equipas, profissionais da área 
financeira

Modelo
A presente formação de forma 
presencial em Lisboa.

Formadores
Pedro Neto
• Partner da Moneris

• Licenciado em Gestão de Empresas

• Doutorando e Pós-graduação em Economia, pela 
Universidade La Rioja (Espanha)

• Corpo directivo de Associações empresariais e 
câmaras de comércio, desde 2014

• Docente do ensino superior desde 2000

• Formador e consultor desde 1997

1   |   O controlo de gestão: conceitos básicos

2   |   Os sistemas de informação de apoio 
          à gestão

3   |   A estratégia e o controlo
• O planeamento estratégico
• O planeamento operacional
• O controlo  interno e o controlo operacional

4   |   O orçamento e o controlo orçamental
• O orçamento - Caso prático
• O controlo orçamental
• Os desvios orçamentos: sua identificação e 
impacto na gestão da empresa

5   |   A definição e implementação de sistemas 
         de controlo de gestão

• O Balanced Scorecard
• O Tableaux de Bord



Duração
7 horas

Calendário
17/11/2022, das 9h30 às 13h00 
23/11/2022, das 9h30 às 13h00

Modelo
Presencial (Lisboa)

Preço
Cliente Moneris
• 1 inscrição - 200 €

• 2 ou mais inscrições - 175€ 

Não Cliente Moneris
• 1 inscrição - 220 €

• 2 ou mais inscrições - 195€

Key Details
Inscrição
Até 5 dias antes da data de início do curso, mediante 
devolução da Ficha de Inscrição. A inscrição só será válida 
após pagamento, ou datas de pagamento a acordar.

Pagamento
Deverá ser efetuado até ao prazo limite de inscrição. As 
anulações  até 2 dias antes do início da ação darão origem à 
retenção ou processamento de 20% do valor de inscrição. 
Nas anulações verificadas com mais de 2 dias antes do início 
da ação, o valor será devolvido na totalidade, no prazo de 48 
horas, preferencialmente por transferência bancária.

Adiamento ou Cancelamento
A Moneris reserva-se ao direito de adiar ou cancelar 
a formação, caso não haja o número mínimo de 6 
participantes. Neste caso, o valor de inscrição será 
devolvido, se o formando não pretender frequentar o 
curso em nova data, caso a mesma tenha sido adiada.
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